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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 
O PODMÍNKÁCH VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZMĚN JEHO VYUŽITÍ 

 

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 

odst. 1 písm. a) stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území, kterou 

dne 02.08.2022 podala 

Lucie Karlíková, nar. 08.03.1981, Krátká 520, 277 11  Neratovice 

na pozemky parc. č. 747/1, parc. č. 748 a parc. č. st. 791 v k. ú. Neratovice, poskytuje podle § 21 odst. 1 

písm. a) stavebního zákona tyto informace: 

Pozemky parc. č. 747/1 o výměře 441 m2, parc. č. 748 o výměře 125 m2 a parc. č. st. 791 o výměře  

312 m2 v k. ú. Neratovice o celkové výměře 878 m2 se dle platného územního plánu Neratovice vydaného 

zastupitelstvem města Neratovice OOP č. 1/2022 dne 06.04.2022 s účinností dne 23.04.2022 nachází 

v zastavěném území města Neratovice a současně ve funkční ploše BI – bydlení individuální.  

Využití ploch BI – bydlení individuální: 

Hlavní využití:  

 rodinné domy včetně zahrad 

 provozovny nerušící výroby a služeb a obchodu integrované v rodinných domech, s nezbytným 

zázemím 

Přípustné využití: 

 stavby veřejného občanského vybavení např. církevní stavby, stavby pro kulturu jako součást 

veřejných prostranství 

 samostatné stavby provozoven nerušící výroby a služeb 

 venkovní sportoviště a dětská hřiště 

 veřejná prostranství vč. parkových úprav, mobiliáře, drobných staveb (přístřešky apod.) a vodních 

prvků 

 místní a účelové komunikace 

 parkoviště na terénu 

 autobusové zastávky 

 vedení a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro nekomerční chovatelskou a pěstitelskou činnost za podmínky, že vlivy z této činnosti 

nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v objektech bydlení v okolí 

Podmínky prostorového uspořádání: 

Maximální výšková hladina: 2 NP + podkroví/8,5 m 

Typ urbanistické struktury: Rz (Rozvolněná struktura zarovnaná) 
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V plochách se strukturou RZ budou rodinné domy a samostatné provozovny umístěny tak, aby byla 

dodržena jednotná hrana zástavby, která je určena u ploch stabilizovaných hranou zástavby ostatních 

staveb v ulici. 

Tato podmínka se nevztahuje na samostatné garáže a stavby provozoven, které jsou součástí pozemku 

rodinného domu. Ty mohou být umístěny dále od uliční hrany. 

Minimální výměra pozemku pro rodinné domy se stanovuje:  

 pro plochy stabilizované 600 m2 na jeden byt 

 pro plochy zastavitelné a plochy přestavby: 
- 700 m2 pro rodinný dům s jedním bytem 
- 700 m2 pro dům se dvěma byty 
- 1000 m2 pro dům se třemi byty 

Ve stabilizované ploše lze výjimečně umístit rodinný dům s jedním bytem na stávajícím pozemku  

o rozloze minimálně 500 m2. 

Podmínky zastavěnosti pozemku se stanovují následovně: 

Míra zastavěnosti pozemku rodinného domu: 30 % 

Koeficient zeleně na rostlém terénu pozemku rodinného domu: 50 % 

Míra zastavěnosti pozemku provozovny: 40 % 

Koeficient zeleně na rostlém terénu pozemku provozovny: 40 % 

 

Limity známé z územně analytických podkladů: 

 Na jihozápadní hranici pozemků se vyskytuje elektrorozvod včetně ochranného pásma 

 

Poučení: 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který 

ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě 

provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad 

územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karolína Bohuňková 

referent stavebního odboru  

oprávněná úřední osoba 
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